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L’epístola literària  

des de l’antiguitat clàssica fins al segle XX 

 

 

Entre les diverses modalitats literàries conreades des de l’antiguitat, l’epístola ha 

estat una de les més versàtils. En trobem en l’època clàssica, tant en la literatura 

grega com en la llatina, en l’Edat Mitjana i el Renaixement, en el Barroc i la 

Il·lustració, fins a arribar als segles XIX i XX, i encara al XXI. L’epístola ha 

servit com a vehicle d’expressió per a l’assaig històric o filosòfic, altres vegades 

ha adoptat la forma de poema versificat, i fins i tot el seu desenvolupament 

narratiu ha permès la creació de les novel·les anomenades justament epistolars.  

Aquestes Jornades organitzades per l’AULA CARLES RIBA s’inscriuen en una 

de les seves línies d’investigació: la dedicada a la pervivència i la transformació 

dels gèneres antics en els temps moderns. Després de tractar de l’èpica, dels 

idil·lis i de la tragèdia, aquesta vegada és l’epístola l’objecte d’estudi triat. Les 

diferents intervencions volen ser una aproximació a la presència d’aquesta 

modalitat literària en les lletres catalanes. 

 

Programa 

 

Dijous 14 de febrer.  

Universitat de Barcelona. Edifici Josep Carner, Sala de professors (5a planta)  

 

10.00h  Inauguració. Javier Velaza, degà de la Facultat de Filologia (UB). 

10.30h  Rafael J. Gallé Cejudo (Universidad de Cádiz), “La epistolografía 

griega: rasgos generales y nuevas tendencias de estudio”. 

11.10h  Josep Lluís Vidal (Universitat de Barcelona), “El gènere epistolar en 

la literatura llatina”. 

11.50h  Debat 

12.00h  Pausa-cafè 

12.30h  Francesca Mestre (Universitat de Barcelona), “Cartes d’Apol·loni de 

Tíana”. 



13.10h  Josep Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona), “Les Heroides en 

català als segles XIV i XV: entre la traducció i la imitació”. 

13.50h  Debat 

14.00h  Pausa per dinar 

16.30h  Marco Antonio Coronel (Universitat de València), “L’epistolografia 

al Renaixement: la ficció del tu com a eina per a construir el jo”. 

17.10h  Albert Rossich (Universitat de Girona. ILCC), “De l’epístola escolar 

a l’epístola paròdica. Les estil·lades i amoroses lletres”. 

17.50h Debat 

18.00h Pausa 

18.30h Marc Sogues (Universitat Internacional de Catalunya), “Aproximació 

a la literatura epistolar del barroc a partir de les cartes literàries de 

Francesc Fontanella”. 

19.10h  Eulàlia Miralles (Universitat de València. IIFV), “Una (nova) excusa per 

a la propaganda política. Les cartes en vers de la guerra dels Segadors”.  

19.50h Debat 
 

Divendres 15 de febrer  

Universitat de Barcelona. Edifici Josep Carner, Sala de professors (5a planta) 
 

10.00h  Josep M. Domingo (Universitat de Barcelona), “Estratègies del 

catalanisme literari: l’epístola”. 

10.40h  Ferran Carbó (Universitat de València. IIFV), “Les epístoles en la 

poesia dels anys cinquanta de Vicent Andrés Estellés”. 

11.20h Debat 

11.30h  Pausa-cafè 

12.00h Anna Maria Saludes (Università di Firenze), “Les lletres imaginàries 

de Mercè Rodoreda”. 

12.40h  Rosa Cabré (Universitat de Barcelona), “Les cartes en l’obra literària 

de Baltasar Porcel”. 

13.20h Debat 

13.30h  Cloenda a càrrec de l’il· lustríssim Joandomènech Ros, president IEC. 



 

Comitè científic: 

Sònia Boadas (Università di Bologna) 

Helena Buffery (University College Cork) 

Vittorio Citti (Università di Trento) 

Jaume Pòrtulas (Universitat de Barcelona) 

Isabel Grifoll (Universitat de Lleida) 

Xavier Riu (Universitat de Barcelona) 

Verònica Zaragoza (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

 

Comitè organitzador: 

Montserrat Jufresa (Institut d’Estudis Catalans) 

Jordi Malé (Universitat de Lleida) 

Josep Murgades (Universitat de Barcelona) 

 

Organitzen: 

Aula Carles Riba. Universitat de Barcelona / Institut d’Estudis Catalans 

Logotekhnia. Estudis de cultura grega antiga (2017 SGR 894) 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics. Institut d’Estudis Catalans 

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UB 

Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica. UB 

Universitat de Barcelona 

 

http://www.ub.edu/acr/                aulacarlesriba@ub.edu  

 

 

 


